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• Starten 
 
• Kort om teori och praktik 
 
• Film – så här gör vi 
 
• Erfarenheter  
 
• Film - Barns delaktighet  
 
• Reflektioner  - avslutning 

 
 

 



• Vilken kunskap är vi 
nyfikna på? 

• 2011-2013 – prövar oss 
fram 

• Utbildning/handledning 
• Samforskningskonferens 

Sthlm, sept 2013, 2014 
• Nätverk för SF 
• FoU-pengar 2014 
• Cirka 20 intervjuer 2015 
• Rapport 2016 

 



Tyst 
kunskap 

Tom 
Andersen – 
reflekterande 
positioner 

Kunskapssyn – det 
finns ingen 
objektiv 
verkligenhet 
Multiversa 

Att vara i 
relation – 
kontextens 
påverkan 

Narrativt perspektiv – att bli hörd/erövra 
makt över sitt liv - empowerment 

Kvalitetsutvärderingsmodell 

Barn- och 
föräldraperspektiv 



Formen: 
• Familjen bjuds  in av behandlarna 
• 1-2 Intervjuare 
• Behandlarna 
• 1-2 Reflektörer 
• Inledande struktur 
• 1 ½ tim-2 timmar samtal 
• Dokumenteras film/ljudinspelas 
• Struktur: ca 1 samtal/månad 
• Reflektioner/ spelas in efter samtalet 



Intervj. Behandl. 

Förälder 

Ungdom 
Reflk 

Struktur 
för 
samtalet 
Hur det går 
till 
Roller 
Inspelning 
Frågandet 



Intervj. 
Behandl. 

Berätta – hur kommer 
det sig att du önskade 

bjuda in F och U 
idag? 

Finns det några ord 
som kännetecknade 

era möten? 

Vad tror du att F och 
U uppskattat 

mest/minst med era 
möten? 

Hände det att du 
hade något i tankarna 

som du inte sa högt 
men som du tänkt att 
det skulle du ha tagit 

upp? 

Uppstod det 
situationer som blev 
svåra för dig själv att 

prata om? 

Kan det vara något som 
F och U önskade att få 
tala om, som de inte 

fick tala om? 

Vilket/vilka teman 
är du nyfiken på i 
det här samtalet? 



Intervj. 

Behandl. 

Förälder 

Ungdom 

Reflk 

Nu har ni 
lyssnat  på mitt 
och B:s samtal. 

Vad tänker 
ni/fastnade hos 

er? 



Intervj. 

Behandl. 

Förälder 

Ungdom 

Reflk 
Jag 

hörde… 

Jag blev 
nyfiken 

på… 

Jag blev 
berörd av… 





Intervj. Behandl. 

Förälder 

Ungdom 
Reflk 

Formen 
upprepas 
därefter i 
samtalet 



Intervj. Behandl. 

Förälder 

Ungdom 

Reflk 

Gemensam  avslutning – gemensamma 
reflektioner 



• Teamet sätter sig tillsammans – 
reflekterar 

• Hur kändes det i rollerna? 
• Vad blev jag berörd av? 
• Vad blev jag förvånad av? 
• Tankar till nästa samtal? 
• Filmas/ljudinspelning 
 



- Våra frågor har stor betydelse vilken väg  
berättelsen tar vägen 
 
- En fråga jag ställer kan ha ”tio” andra 
vägar 
 
- En fråga jag inte ställer påverkar också 
berättelsen 

 
- Att fördjupa frågandet, att söka efter 
detaljer, kräver övning och åter övning…. 

 





 Vidgad form 

 Lyssandet/icke expert 

 De små gesternas betydelse 

 Delaktighet i skolan 

 Teamets utveckling 





 

Lisa Koser   
Mail: lisakoser1@gmail.com 

Tfn: 0708-86 13 67 
 


